P
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Sektionsstyrelsemöte 2019-03-14

Sektionen för Arkitektur och Industridesign
inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola

Plats: Styrelserummet, A-huset

Närvarande:
Mia Tjus, Ordförande

Hannes Gärdenfors, Ordförande CeremU

Alexia Pihl, Sekreterare

Veronica Larsson, Ordförande InfU

Isaac Rescala Larsson, Kassör

Olivia Kornfält, Ordförande AktU

Alexander Ekholm, Øverphøs

Anna-Maria Nilsson, Ordförande SRID

Frej Östbrink, Sexmästare

Filip Lundquist, Ordförande SRA

§1. OFMÖ
Ordförande Mia Tjus förklarar mötet öppnat 12.14.

§2. Godkännande av dagordning och tid
Stryker Paragraf 8 “Styrelseskylt”, som vid mån av tid läggs till på övriga ärenden.
Ny punkt “Styrelsebar” läggs även denna in på övriga ärenden.
Styrelsen beslutade att godkänna dagordning och tid.

§3. Val av justeringsperson
Styrelsen beslutade att välja Olivia Kornfält till justeringsperson.

1/4

§4. Eventuella adjungeringar
Ständigt Adjungerade:
TLTH:s Representant Marcus Bäcklund

§5. Genomgång av förra veckans protokoll
Ordförande Mia Tjus vill lyfta ett beslut från förra veckans möte, paragraf 9 “Försäljning av
Ouveraller” angående möte med revisorerna. Detta kommer ske snarast.

§6. Information från OK
Ordförande Mia Tjus informerar om besök från Andreas Svensson, som förvaltar lokalerna på
LTH. Vid besöket lyfte Mia önskan att sammankoppla IKDC och A-huset ytterligare med
gemensamt utrymme för att främja gemenskapen mellan Ark och ID. Förslaget skulle dock
enbart bli aktuellt i samband med en renovering, vilket inte lär ske på ett tag. Vidare lyfte Mia
frågan om upprustning av köket i Loungen. Denna fråga kunde undersökas vidare.
Slutligen lyfte Mia med resten av OK hur deras sektioner gör med informationsskärmar. Flera av
dem hade liknande och kunde bistå med hjälp och idéer. Bland annat programmering.
Ordförande Mia Tjus vill sätta dessa ärenden på paus inför VT-mötet.
Styrelsen samtycker och beslutar att skjuta upp omnämnda punkter tills VT-mötet är avklarat.

§7. Byta sätt att välja funktionärer
Ordförande Mia Tjus lyfter frågan om funktionärer. Diskussion kring hur styrelsen eventuellt
skulle vilja ändra i invalsprocessen. Ett extrainsatt möte kan behövas. Vice-Ordförande Hannes
föreslår ett lunchmöte för att diskutera frågan vidare. Ordförande Mia Tjus föreslår att preliminärt
sätta Måndagen den 18:e Mars för lunchmöte. Ingen däremot.

§8. Check-up “Utredning av sektionsklädsel”
Ordförande Mia Tjus vill höra uppdatering från gällande utskott och styrelsemedlemmar.
Øverphøs Alexander Ekholm meddelar att Phøsets arbete med utredningen har gått bra. Altts
om är kvar är sammanställning. Vice-Ordförande Hannes Gärdenfors meddelar att Ceremu har
fått in många svar men jobbar vidare på att samla in ännu mer. Har underlag att presentera men
hade gärna haft mer. Ordförande Mia Tjus meddelar att om det behövs mer tid för att få in
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tillräckligt underlag måste detta göras för en rättvis bedömning. Kassör Isaac Rescala erbjuder
sig att kontakta tidigare sektionsordförander. Ordförande Mia Tjus har diskuterat frågan om
lagerhanteringen på OK, vidare ska utredningen diskuteras med revisorer. Sekreterare Alexia
Pihl går igenom arkivet på lördag.

§10. Instagram
Näru har tagit över Instagram. Sexet tar över under Arkipelago baren samt nästa vecka i
samband med biljettförsäljning till VFFG.

§11. Facebook
Sexet kommer informera om biljettsläpp, samt dela och marknadsföra VFFG.
Ceremu kommer lägga ut klädkod och etiquette i VFFG-eventet.

§12. Information till InfU veckoutskick
VFFG plus eftersläpp med DJ Le corbusier.
VT-Mötet, nominering och ansökning av poster.

§13. Information från Kåren
TLTH:s representant Marcus Bäcklund informerar att Kåren rekryterar nya poster. Kårstyrelsen
söker personer med styrelseerfarenhet. Tenta-frukost i Cornelis.

§14. Övriga ärenden
-14.1 Sexmästare Frej Östbrink undrar om styrelsen har intresse av att ordna en “styrelsebar”
under nollningen igen. Styrelsen ställde sig mycket positiv till förslaget och önskar att ha ett
sådant event även i år.
-14.2 Ordförande Mia Tjus och kassör Isaac Rescala har tagit kontakt med valberedningen.
Tobis Almén vill gå ut med utlysning av poster på Måndag 18/3. Vidare önskar Tobias sex
ledamöter från styrelsen som kan stå i mässen resp kilen och marknadsföra rekryteringen.
Ordförande Mia Tjus föreslår att dem som söker efterträdare står Fredagen 22:a Mars. Slutligen
önskade Tobias att alla som söker efterträdare ska skicka in ett mail med rekommendation till
valberedningen@asketionen.se. Infu ska ordna en Affisch snarast. Sista
ansökning/nomineringsdag är 27:e Mars.
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§15. Nästa möte
Torsdagen 21:a  Mars.

§16. OFMA
Ordförande förklarar mötet avslutat 12.56.

Sekreterare - Alexia Pihl

Justeringsperson - Olivia Kornfält

Ordförande - Mia Tjus
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